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DESPORTIVO 

JORGE ANTUNES 

VENHA AO MAGUSTO DO DESPORTIVO ! 

   Como já vem sendo habitual, o Desportivo Jorge Antunes organi-
za a Festa de São Martinho do clube! No dia 11 de novembro, quar-
ta-feira próxima, esperamos por todos na nossa sede social para a 
realização de mais um Magusto. 

   A partir das 21 horas, oferecemos as castanhas assadas. Mas, este 
ano, não ficamos por aqui, uma vez que contamos com a atuação do 
grupo musical vizelense ALEZIV para uma noite de muita alegria e 
animação. 

   A entrada é livre. Não falte! 

PEDRO CARVALHO E HUGO 

PEIXOTO NO MMA DO ESTORIL 

   É já no dia 16 de novembro que o Casino Estoril volta a 
abrir as suas portas para um evento de Desportos de Com-
bate. O International Pro Combat (IPC) é uma das provas 
de referência do MMA em Portugal, mas com o objetivo de 
o ser também a nível internacional. 

   O atleta da RS 
Team/Desport ivo 
Jorge Antunes, Pe-
dro Carvalho, vai 
defrontar no ringue 
das “Lutas Principais” 
o brasileiro Deniz 
Araújo (na foto). Já 
Hugo Peixoto parti-
cipa nas “Lutas Preli-
minares” para en-
frentar João Rafeiro. 

RS TEAM/DJA VOLTA AO ARENA 

DE MATOSINHOS 

   O próximo evento de Kickboxing do Arena de Matosi-
nhos já tem data marcada para 29 de novembro, a partir das 

16 horas. 

   O  K i c k b o x i n g 
Showtime vai contar 
com a presença de dois 
atletas da RS Team/
Desportivo Jorge An-
tunes. 

   Pedro Filipe vai en-
frentar Luís Rajão da 
Academia Gladiator de 
Matosinhos; enquanto 
que Gil Ferreira luta 
frente a Flávio Quinte-
la, atleta da equipa 
anfitriã. 



GLADIADORES BORMANICUS ENCHERAM V IZELA DE ADRENALINA 
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   O Kickboxing voltou à cidade de Vizela numa iniciativa conjunta do Desportivo Jorge 
Antunes e da RS Team. A Gala de Kickboxing Gladiadores BORMANICUS decorreu no 
dia 17 de outubro, no Pavilhão Municipal de Vizela, e trouxe à cidade uma noite de 
adrenalina e divertimento aliada a esta modalidade dos Desportos de Combate. 

   "Foi um espetáculo muito bem conseguido, com uma forte aposta da organização em 
questões logísticas, tais como o ringue, as luzes e o som", afirma Rafael Silva, um dos 
elementos responsáveis pela organização. "O público correspondeu ao evento, enchen-
do assim o espaço que respirou adrenalina durante as cerca de três horas distribuídas por 
nove combates entre atletas portugueses e espanhóis", acrescenta o também treinador 
da RS Team. 

   A equipa RS Team/Desportivo Jorge Antunes esteve representada por seis atletas, dos 
quais resultaram três vitórias, de Catarina Silva, Pedro Filipe e Nuno Faria, um match 
nulo de Humberto Leite, e duas derrotas, de Gil Ferreira e André Silva. O combate da 
noite foi protagonizado por Pedro Filipe, da RS Team/DJA, e Francisco Soares, da LR 
Team. "Pedro Filipe, com um estilo tecnicamente perfeito, entrou muito forte, impon-
do ritmo logo no primeiro assalto", diz Rafael Silva. "Continuou a dominar durante os 
outros dois assaltos, respondendo com golpes fortes e precisos e tomando o rumo do 
combate, vencendo por unanimidade do júri", acrescenta o seu treinador Rafael Silva. 

   Esta prova foi realizada sob a alçada da Federação Portuguesa de Kickboxing e 
Muaythai e contou com o apoio da Câmara Municipal de Vizela, do Ginásio Vizela 
Fitness, do Intermarché de Urgeses, da UNITION - Professional Sports Equipment, da 
GSports, da empresa de merchandising desportivo, Bento Antunes, do Happy Nights 
Club, da Cultifusão, do Hotel Termas, da LAR Shop Outlet, da Mustang Pizzaria Snack-
Bar e Bag Rent-a-Car. 

Kickboxing 

Evento é para repetir 

“Estou muito contente com a prestação dos 
nossos atletas e com o sucesso da organização 
do evento, que é para repetir", afirma Rafael 

Silva. "Resta agradecer a todos, muito em 
especial ao Presidente do DJA, José Antunes, 
por ter proporcionado este espetáculo, que 

esteve ao nível dos melhores. Agradecer 
também a todos os que participaram na 

promoção e organização deste evento, e ainda 
ao público que compareceu", acrescenta. 
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   O Desportivo Jorge Antunes associou-se ao Evento Solidário "Há Finais Felizes", realizado na Penha, nos dias 31 de outu-
bro e 01 de novembro. O objetivo deste evento, organizado pela Get Pro Sports Agency, foi reunir o dinheiro suficiente 
para a compra de uma bicicleta de Downhill para o Armando “Steve Peat”, de forma a que este possa realizar no próximo 
ano o Regional do Minho de Downhill na categoria de Paraciclismo, sendo o primeiro atleta nesta modalidade. 

   O atleta do Desportivo Jorge Antunes, Ricardo Soares (Picheleiro), que se encontra em recuperação após lesão no Cam-
peonato do Mundo de Masters, em Andorra, contribuiu com a oferta de um capacete, uns óculos e um equipamento. 

BTT ENDURO 

DJA PARTICIPOU EM EVENTO SOLIDÁRIO DE DOWNHILL 

BTT DOWNHILL 

   Os Traquinas do Desportivo Jorge Antunes entraram com o pé direito na Liga Futsal Juvenil de Fafe. Na 1ª jornada da 
Série A, os pupilos de Filipe Teixeira, Vítor Pinto e Luís Gomes deslocaram-se ao Pavilhão Multiusos de Fafe, um dos 
locais onde decorre a prova, para vencer a equipa D do Arões SC por 3-2. Na 2ª jornada, a vitória repetiu-se, desta vez 
frente ao Geração Benfica CB, por 6-3.Segundo o técnico Filipe 
Teixeira, para além das vitórias, o importante é “a aprendizagem 
que os jovens estão a ter no seu processo de evolução como atle-
tas.” 

   Este campeonato, organizado em conjunto pela Associação de 
Futsal de Fafe e pelo GCR Nun'Álvares, surge como uma iniciati-
va que vem colmatar a extinta Liga ACR Fornelos e que visa a 
promoção do futsal em torno dos mais pequenos. A competição 
conta com a participação de centenas de crianças dos clubes da 
zona. De realçar que esta Liga irá contar com três escalões: Benja-
mins, Petizes e Traquinas. 

TRAQUINAS EM DESTAQUE NA LIGA FUTSAL JUVENIL DE FAFE 
FUTSAL 

ÚLTIMA ETAPA DO ATLANTIC 

ENDURO TRIPLE CROWN 

   A terceira e última etapa do Atlantic Enduro Triple 
Crown decorre de 13 a 15 de novembro na Ilha da Madei-
ra. A prova coincide com a quarta etapa do Campeonato de 
Enduro da Madeira. 

   De recordar que o atleta do Desportivo Jorge Antunes, 
David Martins, segue em primeiro lugar na categoria de 
Juniores após ter conquistado o 1º lugar na 2º etapa da pro-
va, disputada nos dias 12 e 13 de setembro em Murça. 

TAÇA DE PORTUGAL DE ENDURO 

CHEGOU AO FIM 

   A Taça de Portugal de BTT Enduro terminou em Leiria 
no dia 01 de novembro. A quinta e última etapa decorreu 
na Zona Desportiva de Pousos. 

   No ranking geral da competição, o atleta do Desportivo 
Jorge Antunes, Tiago Mano, chegou ao 6º lugar na catego-
ria de Elites, enquanto 
que Francisco Salgado 
e José Carneiro ficaram 
em 25º e 28º lugares, 
respectivamente. Em 
Master 50, Augusto 
Pedrosa ficou em 6º 
lugar, naquela que foi a 
sua estreia em Enduro. 

BTT ENDURO 
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WWW .DE SP ORTI V OJ ORG EANTUN ES .COM  

WWW .FACEB OOK .COM/
DESP ORTIV OJ OR GEA NTUNE S  

NOITE DE FADO COM CARLA CORTEZ ENCHEU BAR DO DESPORTIVO JORGE ANTUNES 

   O Bar do Desportivo Jorge Antunes acolheu no dia 30 de outubro a sua 
primeira Noite de Fado. Pelas 21 horas, todos os presentes foram agracia-
dos com a voz da fadista Carla Cortez, acompanhada por António Rodri-
gues, na Viola de Fado, e Miguel Silva, na Guitarra Portuguesa. 


